
Česká republika



Otočný přívod vzduchu

Umožňuje manipulaci s přívodem vzduchové hadice během provozu; 
hadice není obsluze překážkou při nýtování v jakékoliv poloze.

Multifunkční spoušť

Záchytná schránka

Umožňuje ovládat přisávání tlačítkem spouště; při zatlačení a posunutí 
spouště směrem nahoru je přisávání deaktivováno, pro jeho aktivaci se 
použije opačný pohyb.

Umožňuje ovládat přisávání.
Poloha 0 - přisávání je deaktivováno, schránku lze odejmout a vyprázdnit 
její obsah.
Poloha 1 - přisávání je deaktivováno, přístroj je připraven k nýtování, 
odtržené trny jsou z přístroje odváděny manuálně pomocí jeho naklopení.
Poloha 2 - přisávání je aktivováno, přístroj je připraven k nýtování, 
odtržené trny jsou z přístroje odváděny automaticky.



High Tech Produkt 

Řada produktů AirPower je profesionální nýtovací „high tech“  nářadí určené 
pro instalaci trhacích nýtů a nýtovacích matic/šroubů s unikátním poměrem 
váhy, rozměrů a výkonu zkonstruované  především s ohledem na snadné 
zanýtování spoje a jednoduché a rychlé přenastavení na požadovaný rozměr  
v kombinaci s nadčasovým designem a propracovanou ergonomií. 

Ergonomie a design

Pro řadu produktů AirPower jsou charakteristickými znaky čistý 
nadčasový design navržený prof. Pavlem Škarkou a propracovaná 
ergonomie, která umožňuje snadné seřízení a použití nářadí v náročných 
podmínkách sériové výroby.

Rychloupínací systém

Řada AirPower pro maticové nýty je vybavena nově vyvinutým 
systémem rychloupínání, které bylo navrženo pro úsporu času a snadnou 
výměnu trnu přímo na pracovišti bez nutnosti použití dalšího nářadí.

Řada AirPower 



Profesionální hydraulicko-pneumatické nářadí 
na trhací nýty pro průmyslové využití 
s přisáváním a multifunkční spouští.

Rozsah použití Ø 2,4 – 4,8 mm Al, St, Rv

1, 25 kgVáha

272 mm x 264 mm x 99 mmRozměry

17 mmZdvih

5 – 7 BarPracovní tlak

Pracovní síla (6 Bar) 7,3 kN

Příslušenství Nástavce Ø 3,0 – 4,8 mm

AirPower 1



Profesionální hydraulicko-pneumatické nářadí na 
trhací nýty pro průmyslové využití s přisáváním 
a multifunkční spouští. 

Rozsah použití       Ø 4,0 – 6,4 mm Al, St, Rv

1, 65 kgVáha

272 mm x 275 mm x 120 mmRozměry

21 mmZdvih

5 – 7 BarPracovní tlak

Pracovní síla (6 Bar) 12,5 kN

Příslušenství Nástavce Ø 4,8 – 6,4 mm

AirPower 2



AirPower 3

Profesionální hydraulicko-pneumatické nářadí na 
trhací nýty pro průmyslové využití s přisáváním 
a multifunkční spouští

Rozsah použití       Ø 4,8 – 6,4 mm, Al, St, Rv
structural rivets
1, 8 kgVáha

292 mm x 290 mm x 125 mmRozměry

25 mmZdvih

5 – 7 BarPracovní tlak

Pracovní síla (6 Bar) 16 kN

Příslušenství Nástavce Ø 4,8 – 6,4 mm



Profesionální hydraulicko-pneumatické nářadí 
na maticové nýty pro průmyslové využití 
s automatickým vytáčením trnu

AirPower 4

Rozsah použití       M4 – M8

1, 65 kgVáha

270 mm x 285 mm x 99 mmRozměry

7 mmZdvih

5 – 7 BarPracovní tlak

Pracovní síla (6 Bar) 18,5 kN

Příslušenství Trny a nástavce: M4 – M8



Profesionální pneumaticko - hydraulické nářadí na 
maticové a šroubové nýty pro průmyslové využití 
s novým rychloupínacím systémem a automatickým 
vytáčením trnu s ještě vyšší tažnou silou

AirPower 5

Rozsah použití       M3 – M12

2, 23 kgVáha

280 mm x 270 mm x 120 mmRozměry

8 mmZdvih

5 – 7 BarPracovní tlak

Pracovní síla (6 Bar) 27 kN

Příslušenství Trny a nástavce: M8



www.rivetfactory.cz

Váš distributor:


